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Ås, 16. oktober 2017 

 

Protokoll  

Styremøte i Buvasstølan Sti- og løypelag 
 

Tid: Fredag 6. oktober 2017 kl. 19:00 – 21:00 

 

Sted:  Hytta til Magne Maurset, Hugarhaugen 

 

Til stedet: Erik Engebretsen, Sjur Bidne, Tomas Hansén, Kai Hansen, Bjørnar Gilberg, Grethe 

Tyribakken Andersen, Magne Maurset. 

Protokollen sendes til:  Styret, Astrid Brenna, Frode Krogstad (for utlegging på www.buvatn.no) 

 

 

Sak 17/17: GODKJENNING AV INNKALLING 

Innkalling ble sendt på e-post til styremedlemmer 11. juni 2017.  Påminning på sms 3. oktober.  

  

Vedtak: 

Styret godkjente innkallingen. 

 

Sak 18/17: GODKJENNING AV DAGSORDEN. 

Dagsorden/sakspapirer ble sendt ut på e-post 4. oktober. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente dagsorden. 

 

Sak 19/17: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTET 3. juni 2017 

Protokoll ble sendt styremedlemmene på epost 5. juni. En kommentarer mottatt:  navnet på 

Ryddegruppa bør endres til Dugnadsgruppa. Protokollen er lagt ut på hjemmesidene våre 

www.buvatn.no .  

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokoll fra styremøtet 3. juni 2017.  

Ryddegruppa omdøpes til Dugnadsgruppa. 

 

 

Sak 20/17:  AKTIVITETER – ORIENTERINGER fra gruppene 

 

1. Kart Nes Østmark:  

Restopplegg ca 100 kart oppbevares hos kasserer/Astrid Brenna og selges for kr. 200,- pr 

stykk. Kun få kart (2?) er solgt.  Budsjettert med salg av 100. Hallingtrykk oppbevarer 

PDF file av kartet i høy oppløsning.  Alle utgifter er nå betalt innenfor godkjent 

budsjettramme. Det er ikke gjennomført særskilt markedsføring på FB etc. 

a. Kartene markedsføres på FB.  Ansvar:  Magne 
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2. Turskiltprosjektet - Merkegruppa: 

BSLL fikk i fjor tilsagn om kr 167 000,- i tilskudd fra 

Gjensidigestiftelsen/Fylkeskommunen/kommunen til supplerende skilting og merking. 

Hittil i 2016 og 2017 er medgått ca kr 146 000,-.  Dvs det er en ubrukt rest på ca kr 21 000 

som må brukes innen november da sluttrapportering utføres.  

Merkegruppa har delt stinettet opp i roder som  hvert enkelt medlem i gruppa har særskilt 

ansvar for.  Førstegangsrydding av stien fra Nystølen mot Bjørnsonlie ble utført på 

dugnaden 10 juni. Sjøhovd-Fjellstølen-Fjellset ble ryddet og merket/skiltet i sommer. Her 

gjenstår det noe arbeid som planlegges utført i tilknytningen til dugnaden 7. oktober (blir 

utført i etterkant). Det er satt opp flere A4 karttavler i viktige sti- og løypekryss. 

Karttavla innerst i Stormyrvegen er nå skiftet, da den hadde feil "Her står du nå".   

Med god hjelp fra Annar Skjegstad ble det utarbeidet en informasjonstavle på Buvatn 

Brygge som bl.a. inneholder informasjon om Fingar Brattested ("Buvasstrollet").  

Annar jobber også med informasjon om stølene og om stølslivet i gamle dager.  Noe er 

lagt ut på buvatn.no og det tas sikte på å lage informasjonstavler på vollen 

Det gjenstår fortsatt noe merking og supplerende skilting.  Enkelt skilt må skiftes ut.   

a. Siste bestilling av suppleringskilt samt anskaffelse av noen flere små karttavler 

gjøres i løpet av oktober innenfor budsjettrammen (ca kr. 21 000,-). Eventuelt at det 

legges inn bestilling/avtale for leveranse til våren fra Fjellform (skilt) og HT 

(infotavler). Ansvar:  Magne 

b. Sluttrapport for turskiltprosjektet utarbeides og sendes inn innen fristen 30. 

november. Ansvar: Magne 

c. Det anskaffes to vegskilt til NØSLfor å varsle kryssing av skiløype.  NØSL betaler. 

Ansvar: Tomas 

 

3. Eventyrløypa og andre skiløyper – utbedringer og opprydding: 

Maskindugnaden i august måtte avlyses grunnet bløte forhold. Tomas har hatt kontakt med 

grunneier (Nub Arild Østenfor) for å se på mulighet for endret løypetraséer 

Valdreslibommen-Servicebygget og Valdreslibommen mot Storemyr.  Men det er ikke 

funnet noen gode løsninger som er akseptable for alle parter. Odd Arne Storeli har 

akseptert at skiløypa legges over vollen hans.  Dette vil gjøre det mulig å komme fra 

serviceanlegget mot Eventyrløypa uten å måtte kjøre på Buvasstølvegen/Hugarhaugvegen.  

Traséen er planlagt ryddet på dugnaden 7. oktober. 

Tomas har gått opp justert trasé i Mompedalsløypa, som planlegges ryddet på dugnaden 7. 

oktober. 

 

a. Det gjenstår utbedringer av et parti ned bakken mot Langevatn, som tidligere er 

vedtatt utbedret på maskindugnaden 19. august 2017 (14/17 pkt. 4). Fjerning av 

steiner, høye stubber og trær.  

Oppgaven ble utført av Sjur og Magne m.fl. på dugnaden 7. oktober. 

b. Gjenstår noe rydding av trær langs Hugarhaugløypa som tidligere er besluttet (sak 

14/17 pkt. 4). Utføres i 2018. Ansvar: Tomas 

c. Det er nødvendig å forlenge brua for løypemaskin ut mot sidene ved overgangen 

Langevassbekken da overgangen fra terreng til bro er for brå for løypemaskin og 

scooter.  Jfr. sak 16/17 pkt. 4. 

Oppgaven ble utført av Tomas og Sjur på dugnaden 7. oktober. 

d. Løypa må utbedres i skråterreng mellom Storemyr og Buvasstølan. Utføres i 2018.  

Ansvar:  Tomas  
e. Løypa må utbedres/justeres mellom Blingsmo (nederst på vollen) og ca 300 m mot 

Buvatn. Utføres i 2018. Ansvar: Tomas 
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f. Mompedalsløypa.  Terrenget i ny trasé må 

bearbeides med gravemaskin i 2018 etter at området er ryddet på dugnaden 7. 

oktober i år.  Ansvar:  Tomas 

g. Det er behov for noe rydding av trær/vegetasjon i Tryteholrunden langs skogsvegen 

sørover mot Trytehol. Som et alternativ vurderes det om traséen kan flyttes for å 

unngå kjøring på vegen. Ansvar: Erik følger opp i samråd med Sjur.  

h. Bru over bekk/elv ned mot Svartetjern (sør for Trytehol) er tatt av flom. Ny 

bru/passasje må etableres. Stokker til ny bru skal være kjørt frem.  Ansvar:  Erik 

følger opp. 
i. Eventyrløypa må utbedres langs nordsiden av Langevatnet.  Eventuelt kombinere 

med mulighet for sykling (rundløype om Langevasstølan). Ansvar.   Sjur i 

samråd med Tomas og Kai 
j. Eventyrløypa er nå lagt om i Thoenmarka (uten maskinarbeid) der kommunen 

avslo søknad om bruk av maskin for utbedring. (sak 14/17 pkt 4). Justering av 

traséen med GPS og rapportering til Kartverket og Skisporet.no sjekkes ut til 

vinteren (Thoenmarka Vel).  Ansvar utsjekking: Magne. Se også punkt 4 g under. 

 

4. Løypekjøring og løypemaskin – Evaluering av sesongen og planlegging av neste: 

a. Det ble avholdt et eget møte for løypekjøreren i BSLL 6. oktober kl 17:30 i forkant 

av styremøtet i BSLL. Sjur, Magne og Tomas rapporterte fra møtet. 

b. I tråd med vedtak i styremøte 3. juni 2017 (sak 14/17 pkt 5) er løypekjørerne (og 

styrelederne) i naboforeningen i Nes Østmark invitert til et samordningsmøte 29. 

oktober. Fra BSLL stiller:  Sjur og Magne  

Aktuelle saker som bør tas opp med naboforeningen ble drøftet på møte med 

løypekjørerne i BSLL i forkant av styremøtet. Styret gav sin tilslutninger til 

løypekjørernes vurdering av at naboforeninger bør tilbys en kompensasjon for 

kjøring når BSLL ikke kommer frem med løypemaskin, samt at det bør vurderes 

om ikke den sørligste delen av Eventyrløypa (Liemarka) bør prepareres noe 

sjeldnere med løypemaskin i perioden jul-vinterferien (hver 14. dag?) (krevende 

terreng).  Et alternativer er da at Liemarka tilbys kompensasjon for å holde 

Eventyrløypa fullgodt preparert med sitt utstyr (groomer) i mellomtiden. Det bør 

føres oversikt over medgått tid til preparering av Eventyrløypa. 

c. Erik og Tomas rapporterte fra befaring 6. oktober med NØSL for å se på 

muligheter for en rundløype for løypemaskin på myrene øst for Buvatn. Også Terje 

Sundsdal fra NØSL deltok.  Det var enighet om at det etableres en rundløype i 

NØSL sitt område på myrene øst for Buvatn. Traséen er beregnet på skøyting og 

kan kjøres opp med løypemaskin selv om det kommer lite snø.  BSLL vil preparere 

denne, og den tas inn i prepareringsplanen.  Ansvar:  Tomas og Sjur 

d. Problemer med at batteriet på løypemaskinen blir tappet.  Dette sjekkes ut og 

repareres.  Ansvar: Sjur i samråd med Stein Erik 

e. Ihht. sak 13/17 pkt 3 skal det utarbeides en sjekkliste for kjøring samt vedlikehold 

og klargjøring av løypemaskin før og etter hver tur og før og etter sesongen. 

Ansvar: Tomas overtar dette ansvaret. 

f. Oversikt over løypekjørere som skal kjøre for BSLL (stormaskin og snøscooter) 

skal innrapporteres til kommunen.  Nub-Arild Østenfor sørger for dette.  Det er 

ønskelig å få laget et klistremerke som kjørerne kan feste på scooteren med for 

eksempel påskriften "Godkjent løypekjører BSLL" samt årstall.  Ansvar:  Kai får 

laget noen eksemplarer av klistremerke for løypekjørere. Disse deles så ut til 

løypekjørere som er utpekt og godkjent av BSLL.  Alle løypekjørere som skal kjøre 

for BSLL må gjennom av sikkerhetsopplæring (HMS) samt gjennomgang av 
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retningslinjer for kjøringen.  Ansvar:  Sjur 

sørger for gjennomføring av HMS opplæring mm av løypekjørere i samråd med 

HMS ansvarlig. 

g. Oppdatering av Skisporet.no.  Det er nå foretatt flere justeringer av løypetraséer.  

Disse må lastes opp til skisporet.no for at preppestatus skal kunne vises i sanntid.  

Frode Krogstad skal informeres i forkant av at løypene kjøres med 

løypemaskin(GPS, slik at han kan ordne med automatisk opplasting og registrering 

i Skisporet.no.  Ansvar:  Sjur må sørge for at Frode varsles før traséene kjøres opp 

med GPS.  Alle løyper med endring bør da kjøres på samme dag. 

h. Slådd til snøscooter:  I etterkant av styremøtet godkjente styreleder anskaffelse av 

en slådd til snøscooter med ramme kr. 3000.  Sjur anskaffer denne. 

 

5. Buvatn Brygge – ferdigstillelse og drift av anlegget: 

Doen er malt og HC rampe, redningsbøye og informasjonstavle montert sommeren 2017. 

Kvist er ryddet og brent.  Området har vært mye brukt og er svært populært for 

hyttebeboere og tilreisende.  Doen har vært en utfordring å få tømt da den har vært full av 

urin pga feil bruk. Buvatn-gruppa følger opp ved jevnlig tilsyn og opprydding.   

a. Det er en diskusjon om hvorvidt vi bør ha søppelstativ der eller ikke.  Styret 

besluttet i sak 14/17 pkt 6f at det skulle anskaffes to søppelstativ. Stein Erik har 

anskaffet dette. Styret drøftet om strategien bør endres. Konklusjon:  Søppelstativ 

fjernes. Søppelstativ holdes i reserve til bruk ved arrangementer. Ansvar:  Sjur 

b. Det gjenstår drenering av overflatevann og heving av terrenget i bakkant av 

området slik at det blir tørrere og mer tilgjengelig "plenareal".  Sandholdig skrinn 

jord er bestilt og grøfting og terrengbearbeiding planlegges utført på dugnaden 7. 

oktober.  (Oppgaven ble utført av Tomas på dugnaden 7. oktober). 

c. Det bør lages et enkelt vedskjul for tørr oppbevaring av ved.  Dette gjennomføres 

utenom dugnaden eller seinest på vårdugnaden. Ansvar: Bjørnar i samråd med 

Tomas (dugnaden 2018) 

d. Fenderlisten på den ene siden av brygga er gått i stykker.  Ny list for 4,2 m brygge 

må anskaffes og monteres før bryggene settes ut våren 2018. List bestilles gjennom 

Skjærgårdsbrygger AS i Råde (post@brygge.com eller tlf. 69285511/  91723603, 

evt. direkte fra produsenten av Easyfloat) Ansvar: Bjørnar. 

e. Redningsvester kjøpes inn.  Ansvar:  Bjørnar 

f. Doen:  Styret gav sin tilsutning til anskaffelse av en kompostbinge.  Ansvar: 

Bjørnar. 
Det lages en laminert plakat om riktig bruk av doen.  Ansvar:  Magne 

 

6. Buvatn Brygge – Offisiell åpning og konsert 22. juli.  Videre planer. 

Åpningen av Buvatn Brygge med varaordfører,  konsert med Vidar Johnsen og 

etterfølgende underholdning med trekkspill, ble en minnerik opplevelse og stor suksess.  

Over 300 overvar konserten. I forkant av konserten ble det arrangert fiskekonkurranse med 

god deltakelse, og to av båtene ble døpt. Godt billettsalg og salg av mat og drikke bidro til 

at arrangementet gikk med et lite overskudd.  

a. Styret retter en stor takk til prosjektleder Osmund Ueland, 

Festkomitéen/Arrangementgruppa og alle som bidro med dugnadsinnsats slik at 

dette ble et minneverdig arrangement.   

b. Det anbefales et årlig sommerarrangement på Buvatn Brygge.  Festkomiteen 

oppfordres til å ta ansvaret for dette. Ansvar: Magne følger opp overfor 

Festkomitéen. 
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7. Serviceanlegget – ferdigstillelse: 

Se sak 14/17 pkt. 8.  Arbeidsbenk er montert.  

a. Det gjenstår innkjøp av verktøy, samt møbler til møterom, bygging av aggregat 

hus, og istandsetting/tilsåing av uteområder.  Ansvar:  Sjur tar dette opp med 

Torodd og anskaffer nødvendig verktøy/benk innenfor rammen av budsjettet (rest 

ca. kr 8400 av en ramme på totatl kr 10 000).  

b. Aggregathus er påbegynt.  Dette er planlagt ferdigstilt på dugnaden.   Ansvar:  

Torodd. (Ble utført på dugnaden) 

c. Møterommet.  Møblering ble drøftet.  Styret konkluderte med at det foreløpig ikke 

er behov for å innrede "kontoret", og at investeringer/tiltak utsettes inntil videre. 

 

8. Gapahuker: 

Se sak 14/17 pkt. 9.  Laftingen av den første gapahuken er snart ferdig, og nedre del av 

laftekassen ligger nå mellomlagret på serviceanlegget.  Sparebankstiftelsen Hallingdal har 

gitt tilsagn om kr 62 000,- i støtte til de to gapahukene.  

I september ble det gjennomført en befaring (Sjur, Ingebjørg og Magne) for alternativ 

plassering av gapahuk nr. 2 langs Valdreslibekken mellom Anderstjern og Valdreslie.   

a. Fundamenter for gapahuk Hugarhaugen planlegges satt opp på dugnaden 7. 

oktober. Ansvar: Magne (Ble utført på dugnaden) 

b. Endelig valg av lokalisering av gapahuk nr. 2 må tas sommeren 2018. Endret 

plassering i forhold til plassering på kart og tidligere kommunal godkjenning, kan 

kreve ny kommunal tillatelse. Ansvar:  Magne  

 

9. Sykkellinken Valdreslie – Bekkjeset: 

Se sak 14/17 pkt. 10 og protokoll fra årsmøtet. Foreningen fikk i 2016 avslag på søknad til 

Gjensidigestiftelsen om tilskudd til sykkellinken. I årsmeldingen for 2016 som ble lagt 

frem for årsmøtet, er det anbefalt at foreningen bør gjøre en grundig vurdering av om en 

slik sykkellink bør inngå i Nes kommunes satsing på å bli en nasjonalt ledende 

sykkeldestinasjon, med vekt på gode turtilbud for familier på sykkel. Årsmøtet gjorde ikke 

noe vedtak i saken, men tok årsmeldingen til etterretning. Det anbefales derfor at styret tar 

kontakt med Nes kommune ved Katrine Skalleberg for å drøfte planene og få informasjon 

om kommunens planer og standard for sykkelstier, før det eventuelt utarbeides nye planer 

som legges frem for årsmøtet for godkjenning.   

a. Styreleder har avklart med Vigdis Skovdahl at hun følger opp denne saken. Saken 

ble drøftet. Viktig å avklare standard og nivå.   Planlegging av en sykkellink bør 

også sees i sammenheng med eventuell ny DnT-hytte i området (se sak 20/17 nr. 12 

under). Ansvar:  Magne følger opp Vigdis med sikte på rapportering og eventuelt 

ny plan til årsmøtet påsken 2018. 

 

10. Web-kameraene – funksjon/oppetid: 

Webkameraene er noe av det som er mest besøkt på våre nettsider, og det er derfor viktig 

at de er oppe og går hele tiden.  Det har vært betydelig problemer med kameraet mot 

Valdreslie.  Dette kan skyldes hardt og fuktig klima, dårlig batteri, kvalitet solcellepanel, 

regulator, defekt timer som styrer bildefrekvens etc.  Anlegget må gjennomgå en total 

sjekk, og vitale deler må skiftes så snart som mulig slik at det fungerer tilfredsstillende. I 

sak 14/17 pkt 12 fikk styreleder fullmakt til å godkjenne anskaffelser innenfor en ramme 

på kr. 8 000,-. Batterier har vært byttet (ladet opp) i sommer. Stein Erik Oppheim har nå 

kjøpt inn nytt 140 Watts solcellepanel med feste og regulator til kr. 4000 totalt.   

a. Saken følges opp med montering og sjekk av funksjonalitet av Webkameraanlegget 

på Valdreslie, samt eventuelle ytterligere anskaffelser  (f. eks. ventilator, jfr. epost 
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fora Frode Krogstad) innenfor godkjent ramme.  

Ansvar:  Sjur i samråd med Stein Erik 

 

11. Bedre mobildekning i Nes Østmark: 

Se sak 4/17 pkt 13.  Det ble 29. september gjennomført en befaring med grunneier og 

Telenor på Øyvassfjellet i Liemarka.  Erik Engebretsen deltok på vegne av NØSL og 

BSLL sammen med Osmund Ueland som representerte hele Nes Østmark.  Osmund har 

laget en oppsummering som vedlegges referatet fra styremøtet. Erik gav en orientering om 

befaringen, og Magne refererte fra Osmund sin oppsummering fra møtet og etterfølgende 

dialog med Osmund (og Telenor).  

Opplysninger gitt av Telenor på befaringen tilsier at nytten av en slik mobilmast for 

hytteiere i vårt område er høyst usikker.  I Osmunds oppsummering heter det:  "Hvilke 

hytter som får størst glede av mobilmasten er de hytter som ligger innenfor avstand på 5 

km og ser masten, men også de med avstand opp til 7 km vil kunne få positiv virkning, men 

må kanskje ta i bruk forsterker, som Telenor har anbefalt til ca. kr. 3.500,- for å få best 

mulig dekning. Telenor er redd for å binde seg gjennom å sende ut sine teoretiske 

dekningskart. Det ble enighet om at Nes kommune lager et kart som viser hytter som ligger 

innenfor sirkel og 5 og 7 km, som kan brukes i kommunikasjonen med hytteeierne." 

 

Avstanden fra Øyvassfjellet, der mobilmasten er planlagt plassert, til Buvasstølan er vel 10 

km i luftlinje.  Osmund har i kontakt med Telenor i ettertid, fått presisert at signalene fra 

den nye masten går 35 km, men at virkningen lengst borte avtar med bruken fra de 

nærmeste.  De mener at hytteeierne ved Langevatn/Buvatn vil bli positivt overrasket, men 

Telenor anbefaler at disse hyttene ikke tas med i spleiselaget. Osmund har overfor 

styrelederne i NØSL og BSLL foreslått at vi likevel bør bidra, for eksempel med en 

totalramme på til sammen kr. 50 000,- for våre områder. 

 

Styret drøftet saken.  

Vedtak:  Styret mener at dekning og nytte av ny mobilmast på Øyvassfjellet er for usikker 

til at vi nå kan gi noe tilsagn om deltakelse i et spleiselag. Magne  orienterer Osmund. 

(Utført) 

 

12. DNT-hytte ved Bekkjeset/Røggin.   

I Søråsen løypelag sitt område er det nå interesse for å gi tomt til en mulig turisthytte på 

Gol sin side av kommunegrensen.  Osmund har drøftet saken med DNT Drammen og 

Omegn, men de kan ikke prioritere et slikt prosjekt i 2018.  Styreleder har på vegne av 

BSLL uttrykt støtte til å finne en løsning i området som DNT kan gå inn i, men samtidig 

gjort det klart at det ikke er aktuelt for BSLL å gå tungt inn i et slikt prosjekt.  Dette må i 

så fall bli en sak mellom grunneier, Søråsen løypelag og DNT.  Styreleder har også 

signalisert at dersom det skal etableres en DNT hytte ved Bekkjeset, hadde det vært den 

beste løsningen å kunne benytte en allerede eksisterende stølsbu eller hytte med god 

plassering i stedet for å bygge nytt. Jfr. tidligere planer på Bekkjeset. 

 

På møtet ble det orientert om at Osmund Ueland har informert styreleder om ny kontakt 

med DNT, der DNT Drammen og omegn kan være interessert i få bygget ei ny hytte i vårt 

område i avdød styreleder Jens Vik sin ånd, på tomt som hans enke ønsker å donere. 

Osmund har overfor DNT sagt seg villig til å være med som pådriver i dette arbeidet.  

 

Siste oppdatering Osmund har fått fra DNT er at de er i god dialog med enken etter Jens 

Vik, hvor de også vil se på eksisterende hytter som Vik disponerer, men DNT har som 
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premiss at hytten må ligge inntil allerede etablert sti, 

Vassfarstien. DNT kan ikke starte et slikt prosjekt før tidligst i 2019, men sonderinger kan 

skje.  

Vedtak: Styret stiller seg positivt til dette og avventer nærmere behandling i DNT 

Drammen og omegn.  Planlegging av eventuell ny sykkellink bør også sees i sammenheng 

med plassering av eventuell ny hytte. 

 

13. Informasjon- WEB: 

WEB ansvarlig har i sommer lagt ut flere nyhetssaker på hjemmesiden: Om konserten 22. 

juli, historiske bilder, sak om erindringer om stølslivet i gamle dager, status om byggingen 

av gapahuk og informasjon om fremdrift i saken om bedre mobildekning samt oppfordring 

til å klage til Telenor på dårlig dekning.  Våre hjemmesider har nå godt over 500 følgere. 

Det er utarbeidet informasjonstavle på Buvatn Brygge og det jobbes med informasjon og 

kart over stølene i området (Annar Skjegstad). 

Styreleder har lagt ut informasjon på FB om ulike aktiviteter. 

 

14. GPS for snøscootertracking. 

I sak 16/17 pkt 3 ble det opplyst at GPS var blitt borte i posten.  Den er nå kommet til rette 

igjen.  Vi får ny type GPS fra skisporet.no som tas i bruk fra nyttår. 

 

15. Bomavgift Vassfarvegen. 

I sak 16/17 pkt 2 ble styreleder bedt om å gjøre en henvendelse til veglaget for å få senket 

bomavgiften.  Styreleder har vært i kontakt med styremedlem veglaget og fått opplyst at 

veglaget nå gjør store investeringer, slik at redusert bomavgift neppe er aktuelt i 

øyeblikket.  

 

16. Informasjonsplate/retningsplate på Vardefjell. 

Muligheten for å montere en orienteringsskive i metall  på Vardefjell ble drøftet.  Kai 

sjekker ut og gir en tilbakemelding på ca pris og kvalitet.  Oppsetting av en slik plate må 

behandles på årsmøtet før den eventuell kan bestilles og monteres.  Ansvar:  Kai 

 

Forslag til vedtak (sak 20/17): Styret tok statusgjennomgangen til orientering. Styret er enig i de 

prioriteringer og ansvarsfordeling samt foreslåtte tiltak for utestående arbeider som er skissert. 

 

 

Sak 21/17: ØKONOMI – ADMINISTRASJON 

 

1. Styreleder gav en orientering om økonomien og utsikten for resten av året.  Foreløpig 

oversikt tilsier at økonomien er god og at årsresultatet vil bli bedre enn budsjettert samlet 

sett. I godkjent budsjett for 2017 er det lagt opp til at vi ved årets slutt skal ha en 

beholdning på kr. 100 000,-. Beholdninger er pr 1. oktober ca kr. 64 000,-.  Slik det nå ser 

ut forventes det en beholdning pr 31.12.2017 størrelsesorden kr 120-130 000,-.  

Forventete utgifter og inntekter for resten av året anslås slik: 

Inntekter: 

- Turskiltprosjektet, sluttoppgjør: kr 83 000,- 

- Deltilskudd gapahuker fra Sparebankstiftelsen Hallingdal:  kr. 30 000,- 

Utgifter: 

- Turskiltprosjektet, supplerende skilt og tavler: kr. 21 000,- 

- Materialer gapahuk: kr. 5000,- 

- Utgifter WEB sider: kr. 10 000,- 
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- Verktøy serviceanlegg: kr 8 000,- 

- Diverse utgifter: kr 10 000,- 

 

Årsaken til sannsynlig større overskudd en budsjettert skyldes i hovedsak at arrangementet 

på Buvatn Brygge ikke gikk med underskudd (budsjettert underskudd kr 30 000,-), at to av 

løypekjøreren har frasagt seg godtgjørelse for 2017 ( kr 20 000,-). Dårlig salg av kart 

trekker motsatt vei (kr 20 000,-). 

 

2. Foreningen har fått kort og nummer slik at Vipps kan benyttes som betalingstjeneste. 

VIPPS nr er 113597. 

 

3. BSLL fikk i fjor tilsagn om kr 167 000,- i tilskudd fra 

Gjensidigestiftelsen/Fylkeskommunen/kommunen til supplerende skilting og merking. 

Hittil i 2016 og 2017 er medgått ca kr 146 000.  Dvs det er en ubrukt rest på ca kr 21 000 

som må brukes innen november da sluttrapportering utføres. I tillegg har NØSL ca kr 10 

000,- som ikke er benyttet.  BSLL har bidratt med noe midler for skilt og små kart til 

NØSL.  I sak 15/17 pkt. 7 ble det anbefalt at BSLL og NØSL laget en samlet plan for 

supplerende investeringer opp til tilsagnsrammene.  Det er foreløpig ikke gjort.  

Supplerende anskaffelser av skilt og karttavler må være gjennomført innen fristen for 

sluttrapportering som er 30. november (se sak 20/17 pkt 2 foran i dagsorden).  Ansvar:  

Magne og Erik (NØSL) 

 

4. Buvatn Brygge, åpningsarrangement med konsert:  Det ble budsjettert med en garanti for 

et underskudd på kr. 30 000,- .  Høyt billettsalg og godt salg av mat og drikke, gjør at 

arrangementer går i balanse eller med et lite overskudd til BSLL. 

 

5. Det var budsjettert med et salg av turkart for kr. 20 000,-.  Her er det kun solgt for kr 400. 

 

6. Det er budsjettert med kr. 30 000,- i godtgjørelse til løypekjørerne.  To av disse ar meddelt 

at de ikke ønsker slik godtgjørelse for 2017. 

Styret besluttet at det fra 2018 skal være automatikk i godtgjørelse av løypekjørerne.  

Ansvar:  Magne tar dette opp med økonomiansvarlig (Astrid). 
 

Forslag til vedtak (sak 15/17): Styret tok orienteringen til etterretning. Nye beslutninger er ført 

inn  under det enkelte punkt. 

 

Sak 22/17  EVENTUELT 

1. Dugnaden 7. oktober ble drøftet.  Liste over oppgaver og antatt mannskapsbehov ble satt 

opp.  Prioritet 1:  Rydde ny skiløype på vollen, fundamenter til gapahuk, grøfting og 

terrengbearbeiding Buvatn Brygge og vinterklargjøring av båter og brygger og aggregathus 

serviceanlegget.  Om nok mannskap: Prioritet 2: Rydding av ny trasé i Mompedalsløypa, 

utbedring av skiløypetrasé ned bakken mot Langevatn (om maskin kommer opp) og bru 

ved Langevatn. (Alle skisserte oppgaver ble utført på dugnaden 7. oktober der 36 personer 

deltok). 

2. Tidspunkt for neste møte:  Lørdag 24. februar 2018 kl. 16-18 på hytta til Magne 

 

 

Ås, 16. oktober 2017 
Magne Maurset 

Styreleder 

mailto:post@buvatn.no


 

 
Buvasstølan sti- og løypelag | Haslevegen 11, 3550 Gol | tlf: 908 77 137 | www.buvatn.no | post@buvatn.no | orgnr: 912 352 757 | bank: 2351.74.43700 

 
 
 

 
Vedlegg:   

1. Oppdatert oppgaveliste etter styremøtet 6. oktober 2017 med status pr. 16. oktober 
2. Oppsummering fra befaring 29. september for ny mobilmast på Øyvassfjellet. 
3. Oppdatert oversikt over komitéer og ansvarsområder i BSLL  

 
 
Vedlegg 1: Oppdatert oppgaveliste BSLL pr. 16.10.2017 (sorterte etter ansvarlig): 
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OPPGAVE: SAK: ANSVAR: FRIST:

Buvatn Brygge: Kompostbinge, vedskjul, brannbøtte, ny fenderlist til 

brygge og redningsvester. Utarbeide oppgaveliste/sjekkliste

20/17 nr. 5 og 

13/17 nr. 7
Bjørnar 15.06.2018

Rydding Tryteholrunden i samråd med Tomas/Sjur. Vurdere ny trasé 

utenom vei sørover mot vegkryss ved Trytehol. 
20/17 nr. 3 g Erik 01.10.2018

Ny bru må lages over bekk/elv ned mot Svartetjern i Tryteholrunden 20/17 nr. 3 h Erik

Mulig retningstavle i metall på Vardefjell.  Lage et prisestimat. 20/17 nr. 16 Kai 31.12.2017

Lage klistremerker for scootere: "Godkjent løypekjører BSSL " (årstall) el.l. 20/17 nr. 4 f Kai 01.12.2017

Vurdere plassering av gapahuk nr. 2 etter innspill. 20/17 nr. 8 Magne 31.08.2018

Lage laminert plakat om bruk av doen på Buvatn Brygge 20/17 nr. 5 f Magne 01.06.2018

Kfr Nes kommune om planer/standard sykkelstier, jfr sykkellink 

Valdreslie-Bekkjeset. Utarbeide evt. plan.  Sees i sammenheng med evt. 

ny DnT hytte. Magne følger opp overfor Vigdis Skovdahl som holder i 

denne oppgaven for BSLL

20/17 nr 9 Magne 01.02.2018

Avklare med økonomiansvarlig årlig automatisk godtgjørelse av 

løypekjørere 21/17 nr. 6 Magne 01.02.2018

Sluttrapport turskiltprosjektet
14/17 nr. 2 og 

20/17 nr. 2
Magne 30.11.2017

Markedsføre turkartet for Nes østmark på FB 20/17 nr. 1 Magne 01.11.2017

Gjennomføre møte med løypekjørerne i naboforeningene. Sjur og Magne 

deltar fra BSLL.

14/17 nr. 5 og 

20/17 nr. 4
Magne 29.10.2017

Utarbeide informasjon om bruken av området i tidligere tider med 

oppslag på tavler og på buvatn.no. Kfr. Annar Skjegstad og Frode

13/17 nr. 9 og 

20/17 nr. 13
Magne

 Innkjøp/bestilling/avtale om leveranser av skilt slik at fakturaer er betalt 

innen fristen for sluttrapportering nov. 2017.

15/17 nr. 7 og 

20/17 nr. 2
Magne 01.11.2017

Årlig, enkelt arrangement planlegges på Buvatn Brygge.  Magne følger opp 

overfor arrangement-/festkomitéen 20/17 nr 6 b Magne kfr. Svanhild 31.12.2017

Utsetting av permanente løypestikker (bambus). Kfr. Tomas for 

anskaffelse av stikker
13/17 nr. 2 Sjur 15.10.

Oppdatering av skisporet.no.  Frode varsles før nye/justerte traséer kjøres 

opp med GPS slik at de kan lastes automatisk opp og korrigeres i 

skisporet.no 20/17 nr. 4 g Sjur 15.01.2018

Anskaffe arbeidsbenk (utført) og verktøy serviceanlegget innenfor en 

samlet ramme på kr. 10 000,-.
14/17 nr. 8 Sjur 31.12.2017

Utbedre Web-kamera anlegget mot Valdreslie i samråd med Stein Erik

14/17 nr. 12 og 

15/17 nr. 6 og 

20/17 nr. 10

Sjur 31.12.2017

Sjekke ut og reparer batteri (tappes) i løypemaskin i samråd med Stein Erik 20/17 nr. 4 d Sjur 01.12.2017

Anskaffe slådd til snøscooter 20/17 nr. 4 h Sjur 01.12.2017

Utbedring av Eventyrløypa langs nordsiden av Langevatn.  Eventuelt 

kombinert med mulighet for sykling (rundløype om Langevasstølan) 20/17 nr. 3 i

Sjur i samråd med 

Tomas og Kai 01.10.2018

Ferdigstille servicebygget/serviceanlegget 20/17 nr. 7 Sjur og Torodd

Utbedring av skiløype i skråterreng mellom Storemyr og Buvasstølan 20/17 nr. 3 d Tomas 01.10.2018

Utbedre/justere skiløype mellom Blingsmo og Buvatn 20/17 nr. 3 e Tomas 01.10.2018

Utbedre terreng i ny trasé i Mompedalsløypa med maskin. 20/17 nr. 3 f Tomas 01.10.2018

Rydding felte trær Hugarhaugrenn-løypa 20/17 nr. 3 Tomas 15.06.2018

Sjekkliste for kjøring samt vedlikehold og klargjøring av løypemaskin
13/17 nr. 3 og 

20/17 nr. 4 e.
Tomas 31.12.2017

HMS kurs og kurs i bruk av løypemaskin/scooter i samråd med HMS 

ansvarlig Ole Henrik Lien Andersen
20/17 nr. 4 f Tomas 31.12.2017

Anskaffe to vegskilt "skiløper" som faktureres NØSL 20/17 nr. 2 c Tomas

Ny rundløype for skøyting øst for Buvatn stikkes (Tomas) og tas inn i 

løypekjøringsplanen for løypemaskin (Sjur) 20/17 nr. 4 c Tomas og Sjur 01.12.2017
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Vedlegg 2: Oppsummering av befaring  med Telenor 

29.9.2017 (fra Osmund Ueland): 

 

Mobildekning i Nes Østmark 
 
Oppsummering fra befaring i Liemarka fredag 29. september kl. 10.00 til 13.00 
- mulig plassering av antennemast på Øyvass fjell 1104 moh-   

 
Følgende deltok: 
Grunneier Halvard og Gunhild Kleven (Gnr 56/315) 
Telenor v/ Pål Henrik Lukashaugen og  Herbrand Haraldseth 
Hallingdal Kraftnett v/ Ragnar Øye og Asle Olav Garnås 
Nes kommune v/ Jan Børre Øien 
Nes Østmark sti og løypeforening og Buvasstølan sti og løypeforening v/ styreleder/medlem Erik 
Engebretsen 
Nes Østmark, de 4 hytteforeningene v/ Osmund Ueland 
 
Hensikten med befaringen var å klarlegge mulig plassering av mast, tilhørende utstyrs «hytte», 
trafo og andre inngrep, slik at grunneier får alle virkningen av slik mast plassering godt forklart. 
Målsettingen er også å kunne få en positiv bekreftelse fra grunneier, slik at endelige grovt bilde 
på dekning kan lages og forslag til spleiselag presenteres. 
 
Det var tåke den dagen, så gruppen valgte å ikke gå opp på selve toppen, Øyvass fjellet 1104 
moh. 
 
Telenor har presentert dekningskart for flere topper i området, med konklusjon på at Øyvass 
fjellet 1104 moh gir det klart beste resultat. Masten er forutsatt å være 30 m. 
Ordfører og representant for Nes Østmark har diskutert kostnadene med ulike dekningsgrader, 
og kommet til å skal en klare å få til et størst mulig spleiselag, så må beste løsning velges, selv 
om den også er dyrest. 
 
Hallingdal kraftnett sin pris på strøm til den planlagte mast er basert på en ny trafo nede ved 
veien ca. 500 m fra midten av nytt hyttefelt til Kleven. Slik trafo plassering er lagt til grunn ut fra at 
hyttefeltet i dag ikke har vei frem. Denne trafoplassering gir ikke hyttefeltet full dekning til alle 
planlagte hytter, og skal de kunne skje, kreves det en senere flytting av trafoen med tilhørende 
kostnader med kabling og en flyttekost. Da legges til grunn at ikke andre kobler seg på ved veien 
og blir skadelidende av en senere flytting. 
 
Befaringen gikk til to hytter på Kleven sin eiendom som nylig har fått strømkabler frem til 
hyttevegg. Her ble de ulike alternative løsninger diskutert. 
Det var enighet om følgende oppsummering: 

A. Den beste løsning synes å være en trafoplassering, ikke nede ved veien, men rundt tomt 
P 22 langs nordre veg inn i Kleven sitt nye hyttefeltet. Da vil denne trafo gi god dekning til 
alle planlagte hytter på eiendommen der. Flyttekostnader unngås, og trafoplasseringen vil 
også være fordelaktig for Kleven sin nabo, som må samtykke til veg inn i området. Kleven 
må, ved denne løsning, opparbeid veien før trafo kan settes ut. Strømføringen kan med 
fordel skje i veien.                                                                                       Hallingdal 
Kraftnett oppdaterer sitt tilbud basert på den nye løsningen i løpet av to uker. 

B. Kleven sjekker ut tillatelse til å bygge veien, eksempelvis frem til tomt P22, og melder 
tilbake i løpet av et par uker. Ansvar Grunneier 

C. Befaring til toppen av Øyvass fjellet søkes gjort i løpet av 2 uker. Herbrand Haraldseth 
Telenor tar ansvaret for dette, inviterer med grunneier og Hallingdal Kraftnett, og 
rapporterer tilbake etter befaring. Ansvar Telenor 

D. Grunneier understrekt viktigheten av skånsom graving av kabelgrøft til toppen, og 
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Hallindal Kraftnett bekreftet at dette legges til grunn for 
arbeidet, og at de planlegger en bue på traseen til toppen for å unngå kablene i det 
bratteste parti. Ansvar Hallingdal Kraftnett 

E. Hvilke hytter som får størst glede av mobilmasten er de hytter som ligger innenfor avstand 
på 5 km og ser masten, men også de med avstand opp til 7 km vil kunne få positiv 
virkning, men må kanskje ta i bruk forsterker, som Telenor har anbefalt til ca. kr. 3.500,- 
for å få best mulig dekning. Telenor er redd for å binde seg gjennom å sende ut sine 
teoretiske dekningskart. Det ble enighet om at Nes kommune lager et kart som viser 
hytter som ligger innenfor sirkel og 5 og 7 km, som kan brukes i kommunikasjonen med 
hytteeierne. Ansvar Nes kommune i samarbeid med Telenor og Nes Østmark innen 
to uker. 

F. Som en synliggjøring av dekningen vil det på nærmere avtalt tidspunkt bli gjennomført en 
synliggjøring av dekningen ved at der monteres opp en snor med en heliumballong 30 m 
over Øyvass fjellet, og det varsles alle hytteeiere om tidspunkt, slik at de kan se om de 
har sikt til den tenkte mobilmasten. Aktuelt tidspunkt er vinteren 2017/2018.                                                      
Telenor tar ansvar i samarbeid med Nes Østmark. 

G. Utstyrsbrakken som trengs, må plasseres nært masten. Den har størrelse ca 6.5 m2, og 
er lover bekostet/bygget på dugnad av de 4 foreningen i Nes Østmark. Telenor er villig til 
å diskutere at det helikopter de trenger for montering av masten, også kan løfte opp 
utstyrsbrakken.                             Ansvar Nes Østmark i samarbeid med Telenor. 

H. Telenor har lovet å ta kostnadene med levering og montering av mast, og utstyret som 
skal til. Plass til Telia er en del av en avtale. Telenor etterlyste at Nes kommune nå 
signerer tilsendt intensjonsavtale slik at forberedelsene dere kan komme videre. Nes 
Østmark v/ Osmund Ueland lover å følge dette opp overfor ordførere. Ansvar Nes 
Østmark 

I. Målsatt fremdriftsplan er oppstart av arbeidene på forsommeren 2018, og åpning senest 
samme høst. 

J. Spleiselaget søkes etablert gjennom bidrag fra: 
 En stor del av hytte eierne i Nes Østmark 
 Veglaget Vassfarvegen 
 Nes Kommune 
 Hallindal Kraftnett. Søknad om redusert pris vil bli sendt fra Nes Østmark 
 Telenor, hvor langt kan de strekke seg ut over det som så lang er gitt? 
 Grunneiere som har regulerte tomter.  
      Nes Østmark vil, i samråd med Nes kommune komme med forslag til 
 spleiselag når aksjonen over er sjekket ut om ca. 2 uker. 
 K. Det er i dialogen mellom Nes kommune, grunneier og Nes Østmark avklart at  grunneier 
Kleven ikke skal være med å betale for bedre mobildekning i  området, men de fordeler han 
oppnår skal ble sett på som er ulempes  erstatning for å tillate masten satt opp på 
eiendommen. 

 
 
 
Nes Østmark, 29. september 2017. /Osmund Ueland 
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Vedlegg 3: 

Oppdatert oversikt over KOMITÉER. FORDELING AV ANSVARSOMRÅDER I BSLL 

   

Under følger oversikt over ansvarsområder som ble drøftet i styremøte i BSLL 3. juni 2017 (jfr. 

liste lagt frem på årsmøtet), forslag til innholdet i oppgavene og ansvarlig. Der ansvarlig ikke 

sitter i styret, er det i parentes satt opp hvem i styret som følger opp den oppgaveansvarlige.. 

 

1. HMS ansvarlig:  
Oppgaver: Se til at arbeider gjennomføres på en sikker måte, at utstyr som benyttes er 

sikkert og at nødvendig opplæring blir gitt til dem som skal håndtere maskiner og utstyr. 

Dette gjelder spesielt for bruk av løypemaskin og snøscooter. 

  

Ansvar:  Ole Henrik Lien Andersen. (Fra styret:  Styreleder) 

 

2. Løypekjøring.  

Oppgaver: Organisere løypekjøring i BSSL sitt område samt Eventyrløypa og 

Tryteholrunden. Det settes opp en kjøreplan i samråd med styreleder. Her angis 

retningslinjer for når det skal kjøres, prioriteringer, kjøreliste, telefonnummer til sjåfører i 

BSLL og naboforeninger etc. Samordne tråkking og løypekjøring med naboforeninger. Ha 

ukentlig kontakt med løypeansvarlige i naboforeningene og styreleder gjennom 

skisesongen for oppdatering og avklaringer. Følge opp med informasjon om kjøreplan på 

hjemmsidene våre og fravik fra denne på Facebook gjennom styreleder. Føre oversikt over 

medbrukt tid. Rapportere inn sjåfører til kommunen.  Sørge for opplæring av, og 

sikkerhetskurs for sjåfører i samråd med foreningens HMS ansvarlige.  Ingen skal kjøre 

løypemaskin eller snøscooter på vegne av BSLL uten slik opplæring av HMS ansvarlig 

med mindre tilsvarende ekstern opplæring og sikkerhetskurs kan dokumenteres. 

Gjennomføre årlige samlinger med sjåfører (løypeansvarlige) i naboforeningene i Nes for 

erfaringsutveksling/evaluering. Utsetting av permanent løypemerking (sommeren) 

(bambusstikk) og utsetting/innsamling av midlertidige merkinger (staker). 

Ansvar: Sjur Bidne (i nært samarbeid med styreleder) 

Løypekjørerne for BSLL er i dag:  Torodd Brenna, Nub Arild Østenfor og Finn Arve 

Skjellerud. Reservesjåfører: Sjur Bidne og Tomas Hansén. 

Følgende meldte sin interesse for å bidra (liste på årsmøtet): Tage Lundberg. 

 

3. Løypemaskin: 

Oppgaver: Vedlikehold og service på løypemaskin. Klargjøring før og etter skisesongen. 

Service gjennomføres i forbindelse med vårsjekk/bortsetting for sommeren. Anskaffelse og 

vedlikehold av nødvendig verktøy og arbeidsbenk for lokalt vedlikehold. Anskaffelse av 

diesel og olje for driften av maskinen.  Se til at drivstoff og olje er forsvarlig lagret. Det 

utarbeides en sjekkliste for kjøring samt for vedlikehold og klargjøring før og etter hver tur 

og før og etter sesongen.  

 

Ansvar:  Sjur Bidne. 

 

4. Servicebygget: 

Oppgaver. Ferdigstille og vedlikeholde servicebygget innvendig og utvendig. Bistå 

løypemaskinansvarlig med anskaffelser og oppbevaring av verktøy og arbeidsbenk. 

Ansvar:  Torodd Brenna. (Fra styret:  Styreleder) 
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5. Merkegruppa: 

Oppgaver: Rydding, merking og skilting av sommerstier.  Skilting av skiløyper. 

Utarbeidelse og oppdatering av kart og informasjonstavler. Følge opp videreføring av stier 

og løyper hos våre naboforeninger og samordne merking og skilting med dem. 

 

Ansvar: Styreleder. 

Merkegruppa består i dag av: Magne Maurset (leder), Liv Marit Engene, Lars Brattestad, 

Knut Jørgen Syversen, Birgit Engene (ny), Roger Syversrudengen (ny) og Vigdis Skovdal. 

 

6. Dugnadsgruppa: 
Oppgaver:  Planlegge og gjennomføre dugnader vår og høst.  Herunder utbedring av stier 

og løyper og opparbeiding av nye anlegg. 

 

Ansvar:  Tomas Hansén 

Komitéen består i dag av Tomas Hansén (leder), Randi Skulason og Arve Sandbekk. 

 

7. Buvatn Brygge: 

Oppgaver: Jevnlig (ukentlig/daglig i sommersesongen) tilsyn, rydding og vedlikehold av 

området/anlegget.  Klargjøring av området før og etter sesongen (sette ut og ta inn brygge 

og båter etc.). Tilsyn med båter og kano. Rengjøring av do og dobygg, tømming av do og, 

søppelstativ. Det utarbeides en detaljert sjekkliste/oversikt over oppgaver som skal utføres 

og når. Nødvendig utstyr til do og anlegget anskaffes. Det opprettes en gruppe av frivillige 

og lages vaktliste før hver sesong. 

 

Ansvar:  Bjørnar Gilberg. 

Følgende meldte sin interesse for å bidra (liste på årsmøtet): Arne Grøtt, Bjørn Andersen, 

Svanhild Aalvik og Knut Idar Engene. 

 

8. Hugarhaugrennet: 

Oppgaver: Forberede og gjennomføre det årlige Hugarhaugrennet med tilhørende 

aktiviteter (akekonkurranse).  Herunder også innkjøp av premier, loddsalg og innsamling 

av premier til loddsalget. 

 

Ansvar:  Torodd Brenna og  Guilome Lecrec.  (Fra styret: Styreleder) 

Komitéen består i dag av: Gruppen har ingen formell leder, men i praksis utøves 

koordineringen av Torodd i tett samspill med Guilome  og festkomitéen. 

  

9. Informasjon: 

Oppgaver:  Holde vedlike hjemmesidene for www.buvatn.no (dynamisk) og 

www.nesostmark.no (statisk) . Gi enkel og god informasjon til alle hytteeiere og andre 

interesserte om foreningens aktiviteter og arbeid på Facebook og www.buvatn.no .  

Herunder formidle historisk informasjon om bruken av området til dagens brukere. 

 

Ansvar:  Frode Krogstad. (Fra styret:  Styreleder) 

Følgende meldte sin interesse for å bidra (liste på årsmøtet): Annar Skjegstad. 

 

10. WEB-kameraer: 

Oppgaver:  Tilsyn med og vedlikehold av våre to web-kameraer (Buvassstølan og 

Valddreslii) slik at de er oppe og går til enhver tid.  
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Ansvar:  Stein Erik Opheim.  (Fra styret: Styreleder)  

 

11. Festkomité (arrangementsgruppe): 

Oppgaver: Planlegge og gjennomføre festlige arrangement. 

 

Ansvar: Svanhild Aalvik.  (Fra styret: Styreleder) 

Komitéen består i dag av:  Svanhild Aalvik (leder), Birgit Engene, Marianne Flesland og 

Tove Klevjer. 

 

12. Økonomi/regnskap:  
Oppgaver: Føre regnskap og gjennomføre årsavslutning.  Fortløpende bokføring og 

kontroll med inntekter og utgifter. Utbetalinger godkjennes også av styreleder. 

Foreningens kontaktperson i Brønnøysundregisteret. 

 

Ansvar: Astrid Brenna (Fra styret: Styreleder). 
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